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Suomen Islanninhevosyhdistys ry:n johtokunnan kokous 
 
Aika  19.10.2021 klo 20.00 
Paikka  Meet 
Läsnä  Silvia Ufer (puheenjohtaja), Liina Kuusela (LK, varapuheenjohtaja), Pia Ralli (sihteeri), Marika Moring ja 

Johanna Korpi (MM ja JK, jalostusvaliokunta), Saara Suutarla (SS, pr-valiokunta), Sini Mätäsniemi ja 
Sirpa Brumpton (SM ja SB, nuorisovaliokunta), Julia Wejberg (JW, urheiluvaliokunta), Johanna 
Veijanen (JV, koulutusvaliokunta), Maija Kipinoinen (MK, rahastonhoitaja), Johanna Niemi (JN, jäsen, 
klo 23.00 asti), Tarja Nordman (TN, varajäsen), Kati Susi (KS, varajäsen, klo 22.00 asti), Anniina Kanerva 
Ahonala (AKA, varajäsen), Hanna Matilainen (HM lehti),  

Poissa  Pipsa Wagner (jäsen), Hanna Leppänen (HL, jäsensihteeri) 
 
ASIAT 
1§ Kokouksen avaus  

- johtiksen esittelykierros 

- johtokunnan pyynnöstä lehden taittajaksi hakijoiden esittely, Hannele Katajamäki 

• ehdokkaat Hanna Leppänen, Emmi Junkkari, Susanna Kinnunen, Moona Ruuttula, Tiina 

Lemmola 

2§ Läsnäolijat ja päätösvaltaisuus 
- todettiin läsnäolijat ja kokous päätösvaltaiseksi 

3§ Esityslistan hyväksyminen 
- hyväksyttiin sihteerin laatima esityslista 

4§ Edellisen kokouksen pöytäkirja 
- kokouksen 12/2021 pöytäkirja hyväksyttiin 

5§ Urheiluvaliokunta 
- MJ: Charlotte Cook – Hevosen fyysinen kunto 
- Liittovalmennus, kyselylomake tulee tehdä valmiiksi asap (PR, JW). Keskustelua kokonaisuutena 

liittovalmennuksen historiasta ja nykytilasta. Nyt pitää käydä asiat ja tilanne läpi 
aluevalmennuskoordinaattorin, uv ja liittovalmentajan kanssa, että missä mennään.  

- SM22:  

• työryhmä, kisajohtaja – lomakkeella ei ole kisajohtajaksi ilmoittautuneita, 5 talkoolaista. Haku 
asap aktiivisemmaksi (uv/PR) 

• tarjouspyyntö Ypäjältä 24.10. mennessä (PR) 

• ehdotus SM-lajeiksi tai lajimestaruuksiksi V5/V2, T3/T8. Käytiin keskustelua, että vähintään 
pitäisi olla vaativat ryhmäluokat V2, T3. Myös V5 ja T8 sai puolustusta. Aikataulullisesti tämä 
helpottaisi kenties SM-kisoja. Keskustelua siitä, että T1 ja V1 kvaalit nostettaisiin, jotta 
vaativiin yksilöluokkiin tultaisiin vain hevosilla, jotka niihin ovat valmiita. Kaiken taustalla on 
kuitenkin hevosen hyvinvointi, mikä tulisi käydä ilmi myös kisaluokkien rajoissa. Tällä hetkellä 
vaativissa luokissa on hevosia, joilta vaaditaan liikaa kykyihin nähden.  
Päätettiin, että asiasta jatketaan keskustelua. UV:lle viedään viesti, että tätä voi nyt kehittää 
selkeämmäksi ehdotukseksi karsintarajaehdotuksin yms. Tavoite on, että vielä 2021 loppuun 
mennessä päätetään, että tehdäänkö uudistuksia jo 2022 SM-kilpailuihin.  
 
Keskustelussa kävi myös ilmi, että SM-kvaalirajoista on nettisivuilla pudonnut pois passien 
kvaali, että pitää olla 2 kisasuoritusta kauden aikana. JW korjaa asian.  

• Ypäjän raviradan kunnostustyö on tehty keväällä 2021, selvitetään vielä, että onko siis tehty 
vielä jotain muuta kuin missä kunnossa ravirata oli Snöggurin WR-kisoissa keväällä 2021 

• Sport radan kunnostusta pyydetty SIHY:ltä. Kunnostukseen budjetoitu varoja vuodelle 2022. 
Selvitetään, että mikä olisi kunnostuksen kustannus. Tämä asia selvitetään samalla kuin 
muutkin Ypäjän asiat (JN, PR, AJ).  

- HUJO tilanne 
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• Tiina Savolainen ollut HUJO:ssa SIHY:n edustajana, mutta toistaiseksi ei ole tietoa, että miten 
TS toimittaa asioita SIHY:stä HUJO:n ja toisinpäin. SU selvittää HUJO:sta, että miten jatkossa 
toimitaan, jotta tieto kulkee. 

- PM22: 

• TN esitteli järjestelyiden tilanteen 

• työryhmään ja vetäjiksi on saatu aktiivisia ihmisiä paljon ja töitä on jo tehty asioiden 
edistämiseksi 

• tapaaminen Ahvenanmaalla 30.-31.10.2021 

• käytössä Drive tiedostojen jakamiseen ja suunnittelua pystyy hyvin seuraamaan eri 
toimialueiden osalta 

- SIHY johtokunta pöytäkirja 6/2021: johtokunnan vaatimus tuomarikoulutuksen materiaalien ja kokeiden 
sisällöstä tulee toimittaa asap SIHY uv ja johtokunta. Johtokunta/JW hoitaa. 

6§ Talous 
6.1. Taloustilanne 

• SIHY tili saldo 19.10.2021 20 430,54 € 

• Baanatili 19.10.2021 29 456,54 € 

• Muistutetut laskut 5 € 

6.2. Tilinkäyttöoikeudet 

• päätös tilinkäyttöoikeuksien poistamisesta vanhoille johtokunnan jäsenille ja myöntäminen 
uusille 

• johtokunta päätti poistaa tilinkäyttöoikeudet Johanna Niemeltä ja myönnetään 
tilinkäyttöoikeus Silvia Uferille. Muutos pitää tehdä ensin PRH ja sitten pankki. PR tekee 
pöytäkirjan otteen.  

6.3. PM projektijohtajan sopimus 

• käytiin läpi luonnosta sopimuksesta, jatketaan työstämistä drivessä ja johtiksessa 
6.4. AVI Ypäjän baanahankeavustus 

• SU ja PR pyytää kokousta HO:n kanssa ja ajatuksena on pyytää AVI:lta lisäaikaa avustuksen 
käyttöön 

7§ Jalostusvaliokunta 
- ei käsiteltäviä asioita 

8§ Koulutusvaliokunta 
- valmistava ohjaajakoulutus vastatuulessa, Camillan kurssille vain muutama ilmoittautuminen. Kysymys, että 

onko tässäkin koulutuksessa ikäraja 20 v vai voisiko olla avoin myös nuorille aikuisille. JV selvittää asiaa. 

9§ PR-valiokunta  
- Hannele Katajamäki valittu lehden päätoimittajaksi 

- valittiin lehden taittajaksi Hanna Leppänen 

- Hevoset Bastionissa 2022 info: tavattu organisaatio järjestäjät ja aloitettu keskustelu, miten islanninhevonen 

ja SIHY ovat tapahtumassa mukana ja näkymässä 

10§ Nuorisovaliokunta 
- FEIF Young Leaders event 21.11.2021 online, 1.-3.4.2022 Vienna. Elin Andersen on kiinnostunut 

osallistumaan. 
11§ Muualla päätetyt asiat 

11.1. Islanninhevonen -lehti päätoimittaja ja taittaja 

• johtokunta on Facebook -päätöksellä 4.10. valinnut lehden päätoimittajaksi Hannele 
Katajamäen 

12§ Muut esille tulevat asiat 
12.1. Jäsenistön viestit 
12.2. FEIF 

• pre information FEIF Conference 4.-5.2.2022 Oslo. Palataan johtis fb ehdotuksiin, että mitä 
NIHC ehdotukset oli. PR laittaa näistä tietoa johtis fb. 
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• sovitaan johtis fb, että ketkä pääsevät ja haluavat lähteä FEIF konferenssiin 
12.3. SRL 

• Syyskokous 21.11., todennäköisimmin Teams etäyhteydellä ja etä-äänestyksellä. Ainakin SU ja 
PR on halukkaita osallistumaan. 

12.4. SIHY konferenssi 

• todennäköisesti toteutuu vasta 2022 
12.5. Johtokunnan karonkka Loppiainen 2022 

• JK kysyy Ikaalisten Kylpylä, TN kontakti Viking Line, JV kysyy Ellivuoren, SU kysyy vielä 
muutaman muun paikan 

• 8.-9.1.2022 
12.6. SIHY  40 v juhlavuosi 

• Liite 1 

• keskustellaan paremmin omassa kokouksessaan 
12.7. Nettisivujen päivitys 

• SU päivittää uuden johtokunnan nettisivulle, tunnukset JN 
13§ Seuraava kokous 

- 16.11.2021 klo 20 Meet 
14§ Kokouksen päättäminen 

- SU päätti kokouksen klo 23.22 kaikkien asioiden tultua käsitellyiksi 
 

 
 
 

puheenjohtaja Silvia Ufer   sihteeri Pia Ralli 
 
 
 
LIITE 1 
 
Muistio Kati Susi 18.10.2021  
 
Suomen Islanninhevosyhdistys SIHY ry 40 vuotta 2022 ”SLOGAN keksittävä”  
 
1982 perustettu Suomen Islanninhevosyhdistys SIHY ry viettää 40-vuotisjuhlia ensi vuonna. Vuodesta pyritään 
tekemään juhlava, iloinen ja osallistava kokemus kaikille islanninhevosharrastajille ja -ammattilaisille. Yleisölle 
tarjotaan kokemuksia ja elämyksiä islanninhevosen parissa.  
Juhlavuoden tavoitteena on edelleen vahvistaa islanninhevosen tunnettuutta ja tuoda esiin rodun erityispiirteitä 
monipuolisena hevosystävänä ja harrastuskaverina. Islanninhevosalan osaajien ja harrastajien tarinoita ja 
näkemyksiä nostetaan julkisuuteen.  
 
Alustavia suunnitelmia, lokakuu 2021  
 
1. Islanninhevonen 3/2022 numerosta tehdään juhlajulkaisu, eli merkittävästi normilehteä laajempi ja kannet paksut, 
kirjamainen. Tehdään historiikista tiivis koonti lisäten vuodet 2012–2022. Englanninkielinen osa sisältyy, myyntiin 
PM-kisoihin. Mietitään myös digituotemahdollisuutta. Lehtitiimi, Kati ja tarpeellinen määrä vapaaehtoisia rekrytään 
tähän.  
 
2. Keräys suomalaiseen kesäihottuma/polttiaisallergiatutkimukseen. Haastetaan mm. Suomenhevos- ja 
shetlanninponiyhteisöt sekä yhteistyökumppaneita mukaan. Keräystavoite vähintään 10 000 €. Puhun tästä HY:n 
Sami Junnikkalan kanssa. Tähän liittyen järjestetään seminaari, jossa tutkijoita puhumassa. Mukana ständeillä 
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yrityksiä, jotka myyvät kesäihottuman hoitotuotteita. Mahdollinen paikka Hevoset 2022 - messut huhtikuussa 2022 
Tampereella. Kati koordinoi ja rekryää tarvittavat apurit.  
 
3. Perustetaan Facebookiin ryhmä tyyliin ”Islanninhevosyhdistyksen 40 vuotta” tai ”Islanninhevonen Suomessa 
kautta vuosikymmenien” Tässä ryhmässä saa jakaa muistoja kuvien ja tarinoiden muodossa. Ja tietoa jaetaan 
juhlavuoden tapahtumista yms. Saara Suutarla perustaa ryhmän, muutama ylläpitäjä rekrytään.  
 
4. Kysytään Thorgeir Guðlaugssonilta voimmeko kopioida ja julkaista hänen tarinoitaan Icelandic horse history -
ryhmästä. Näitä julkaistaan pitkin juhlavuotta SIHY:n somekanaviin. Tästä vastaa Kanerva Ahonala.  
 
5. Islanninhevonen Suomessa -näyttely, mahdollisesti kahteen paikkaan. Maatalousmuseo Sarkaan Loimaalle 
mahtuisi ravintolatiloihin seinille (yht. 8 metriä seinää) ripustettava näyttely 4.9. alkaen. Riippuu museonjohtajasta, 
näyttelyamanuenssi oli positiivinen. Kati on kysynyt. Mietittiin myös Tampereen Vapriikkia, johon pyrittäisiin 
saamaan kuvataulujen lisäksi myös esineitä (retrospektiivinen islanninhevossatulanäyttely yms. kamaa). Hannele 
Katajamäki on suostunut näyttelyn kuraattoriksi, yhteistyössä muun ”juhlatiimin” kanssa.  
 
6. Hevoset Bastionissa -tapahtumaan Haminaan 8.–12.6. pyritään saamaan orikavalkadi. Saara neuvottelee asiasta 
Suvi Louhelaisen kanssa piakkoin. Järjestely voisi luontaisesti osua jalvallille, eli Johanna Korpi pyydetään 
organisaattoriksi. Mikäli Bastion ei näyttelyn ja Drómin kisojen takia onnistu, mietitään asia uudelleen.  
 
7. Tampereen Hevoset -messuilla huhtikuussa ständi. Näytöstä ei saada, koska ohjelma lyöty lukkoon jo 2020. Mutta 
mahdollisesti tutkimusseminaari.  
 
8. Aktivoidaan jäsentallit ja paikalliskerhot tuomaan tapahtumissaan ympäri vuoden juhlavuotta esiin. Esim. 1.5. 
Islanninhevosen päivänä avoimia ovia tms. Rollupit tai banderollit kerhoille ja jäsentalleille.  
 
9. Satu Rämön & Sagamatkojen virtuaalimatkoista kysytään etuhintaa SIHY:n jäsenille.  
 
10. Haastekisa islanninhevosihmisille, tyyliin virtuaaliratsastus, sis. videot yms. Ideointiin ja toteutukseen Kati on 

kysynyt Hirvosen perhettä, Hanna suostui jo ennen kuin pyyntölause loppui       

 

SIHY 40 juhlatiimi:  
Vetäjä PR-valiokunnan pj. Saara Suutarla  
Koordinointi Kati Susi  
Eri vastuutehtävissä: Kanerva Ahonala, Hannele Katajamäki, Johanna Korpi sekä Hanna, Rauha ja Saima Hirvonen. 
Joukko täydentyy, tervetuloa mukaan! 


